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Informace z Obecního úřadu Pomezí Přehled akcí
Vážení občané,
15. září 2011 byla zahájena v obci výstavba kanalizace. Dva roky utekly jak
voda a tak nadešel den, kdy největší
stavební akce v dějinách obce byla dokončena - 13. září 2013.
Byly to pro všechny obyvatele nejtěžší dva roky – rozkopané komunikace, všude prach a bláto, těžký přístup
k domovům.
Podívejme se zpětně, jak se zapsala
výstavba kanalizace do kroniky historie naší obce.
• Vláda ČR z 7. 7. 2005 usnesením
č.852 schválila seznam aglomerací,
z něhož vyplynulo, že obec Pomezí patří do aglomerace Polička a je
tedy povinna vybudovat kanalizaci
do roku 2012.
• 2006 byla zpracována technickoekonomická studie na kanalizaci.
• 2007 je zpracována PD pro územní
řízení – nabyla právní moci v roce
2008.
• 2008 podána žádost o finanční
podporu na SFŽP ČR - žádost byla
v témže roce akceptována.
• Leden 2009 obdržení Rozhodnutí
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
• 16. 4. 2010 vydáno stavební povolení.
• 2. 8. 2011 uzavřena smlouva o dílo
se zhotovitelem stavby, firmou
VCES, která vyšla jako vítězná
s nejnižší cenovou nabídkou z výběrového řízení, a to 161 667 438
bez DPH a 10% rezervy.
• Stavba byla zahájena 15. září 2011
a dokončena 13. září 2013, tedy trvala 730 dnů.
• Bylo vybudováno celkem
18 059 m kanalizačních sítí:
15 774 m kanalizačních řadů
2 285 m kanalizačních přípojek
• Z celkové délky kanalizačních sítí
je 16 586 m gravitační kanalizace
a 1 473 m tlakové kanalizace.

• Bylo vybudováno 7 ks velkých čerpacích stanic.
• 6 ks malých domovních čerpacích
stanic na tlakové kanalizaci.
• Konečná cena stavby kanalizace
bude uveřejněna v dalším zpravodaji – dokončuje se konečná poslední faktura.
• V současné době probíhají práce na
odstraňování vad z přejímacího řízení.
Děkuji Vám všem za pochopení, toleranci a spolupráci, bez které by se stavba kanalizace v obci neobešla.
Prosíme občany, aby se při budování přípojek a vlastnímu připojování
nemovitostí řídili letákem, který jste
obdrželi, zejména:
• Před zásypem přípojky na nemovitost a při propojování přípojky na nemovitost je nutné přizvat
zástupce obce – tel. 731 612 038,
461 729 804. Přípojka bude zdokumentována a zároveň vyplněná přihláška /viz. příloha 2/ s aktuálním
stavem vodoměru.
• Po odevzdání přihlášky bude občanům zaslána Smlouva na odvádění odpadních vod, kterou obdrží
ve dvojím vyhotovení poštou. Obě
smlouvy po překontrolování podepište a přineste k podpisu na OÚ.
• Kanalizace je splašková – nesmí se
napojovat jiné než splaškové vody.
• Proces napojování na kanalizaci
musí být realizován do konce roku
2013, nejzazší termín pro připojení
je 14. březen 2014.
• Zejména upozorňujeme na zákaz vhazování dětských čistících
ubrousků, vložek a hadrů – jsou ve
vodě nerozložitelné a mohou ucpat
potrubí stok a způsobit poruchy
čerpadel.
Věra Chemišincová, starostka

26. 10. Zabíjačka

SDH
Pomezí
Sokol
Pomezí
ZŠ a MŠ

9. 11. Zábava –
Kyvadlo
11. 11. Vítání svatého
Martina
30. 11. Vánoční
K. komise,
inspirace
Klub žen
5. 12. Peklo v hasičárně
SDH
Pomezí
prosinec Adventní koncert OÚ Pomezí
22. 12. Prodej ryb
u horní Jednoty
8 – 16
25. 1. Hasičský ples
15. 2. Myslivecký ples

MS Balda
SDH
Pomezí
MS Balda

Z jednání
zastupitelstva 26. 6.
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje smlouvu o dílo mezi
Obcí Pomezí a JMK Pomezí na
výměnu oken v 1. MŠ Pomezí, ŠJ
Pomezí, budově hasičské zbrojnice
a keramické dílně při ZŠ Pomezí.
Celková částka 285 308 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
• Schvaluje smlouvu o půjčce pro
občany obce na vybudování kanalizačních přípojek k rodinným
domům do výše 10 000 Kč. Obec si
vyhrazuje právo přezkoumání poskytnutí půjčky u osob, které mají
vůči obci neuhrazené pohledávky.
• Schvaluje spolufincování opravy
místních komunikací po kanalizaci. Obec se bude podílet na opravách částkou 1 500 000 Kč.
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Z kroniky obce
Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1973, jak byl zaznamenán v kronice obce Pomezí kronikářem Josefem Valáškem.
Počátek roku 1973 byl ve znamení
25. výročí od únorových dějinných událostí v roce 1948. Tato událost byla připomenuta na slavnostní veřejné schůzi.
V tomto roce byli v naší obci v čele tito
funkcionáři: předsedou MNV byl Karel Hlouš, tajemníkem MNV Jaroslav
Němec, v čele Národní fronty byl Adolf
Groulik a KSČ vedl Otakar Vraspír.
A jaké byly budovatelské plány? Vznikl
plán na regulaci Bílého potoka a výstavbu sálu Osvětové besedy. V obci se ale
také pilně stavělo. Bylo nově rozmístěno 46 nových světel veřejného osvětlení
a byl opraven veřejný rozhlas. Byly dokončeny opravy obou mateřských škol
a byla opravena dolní požární zbrojnice. U horní základní školy vznikla nová
kotelna a vyasfaltovala se plocha v okolí
školy. Vyasfaltována byla i cesta u fotbalového hřiště. JZD opravovalo budovu bývalého mlýna. Vznikly v ní čtyři
bytové jednotky a kanceláře. Pro zajímavost v JZD tehdy pracovalo 173 lidí.
Na Plemenářské stanici byla vystavěna
nová čtyřbytovka.
Velkou obměnou prošla základní škola. Odešli učitelé Věra Šuková, Božena
Šifnerová, Naděžda Musilová a ředitel
Jan Novák. Novým ředitelem se stal
Bohumír Erbes a nově přišly učitelky
Milada Koukalová a Božena a Vlasta
Rejentovy. Při hodnocení kultury v obci
vzniklo mimo jiné usnesení zabývat se
2x ročně výchovným působením na
mládež. Při SRPŠ měla být vytvořena
komise pro výchovnou práci s mládeží.
Holt doba byla taková a žádala si takové
úsilí.
V roce 1973 byly po celé zemi v obcích zakládány Sbory pro občanské záležitosti. I v naší obci nově vznikl SPOZ
a v jeho čele stanula učitelka mateřské
školky paní Vraspírová. Současně byla
také založena pamětní kniha pro vítání
nových občánků. Svoji činnost zahájil
v dalším roce.
A na konec oblíbené téma počasí. Tohoto roku byl duben a Velikonoce pod
sněhem. Nový sníh přišel na podzim
13. října, ale Vánoce byly bohužel zelené.
zpracoval Mgr. Jiří Svoboda
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Z jednání zastupitelstva dne 28. 8.
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje kontrolu usnesení ze
schůze Zastupitelstva obce Pomezí
ze dne 26. 6. 2013.
• Bere na vědomí zprávu o připravenosti školských zařízení na školní
rok 2013/2014.
• Schvaluje výjimku z počtu žáků
pro ZŠ Pomezí a 1. MŠ Pomezí.
• Schvaluje plnění rozpočtu obce
k 31. 7. 2013.
• Schvaluje prodej p. č. 84/3 o výměře 35 m2.
• Schvaluje
placený
pronájem
p. č. 10/1 část o výměře 75 m2 s tím,
že na pozemku nebudou umístěny
žádné další objekty.
• Bere na vědomí zprávu o stavebních akcích v roce 2013.
• Schvaluje změnové listy na stavbu „Kanalizace Pomezí“ a pověřuje starostku k podpisu dodatku
smlouvy o dílo s firmou VCES Praha.
• Schvaluje výběr dodavatele technologie na akci „Kompostárna
Pomezí“ a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy o dílo s firmou
CIME-M, s. r. o. za cenu
1 520 000 Kč bez DPH.
• Bere na vědomí zprávu Finančního
výboru a Kontrolního výboru.
• Schvaluje povýšení rozpočtu na
obnovu sítě VO a MR o částku
60 185 Kč.
• Schvaluje částku 250 000 Kč z rozpočtu na dofinancování akce
„Kompostárna Pomezí“.

• Schvaluje nákup sněhové frézy do
částky 50 000 Kč.
• Schvaluje příspěvek ve výši
5 000 Kč MS Balda na pořádání
soutěže.
• Bere na vědomí žádost obyvatel
v obytné zóně za obecní úřadem.
• Schvaluje smlouvu s firmou RAP
Brno na zpracování dokumentů
pro získání dotace na regeneraci
zeleně v intrvilánu obce.
• Schvaluje převedení rezervního
fondu 1. MŠ Pomezí na rok 2014
z důvodu stavby kanalizační přípojky.
• Bere na vědomí stížnost pí. Homolové. Stížnost je řešena s dodavatelem stavby kanalizace.
• Schvaluje finanční příspěvek pro
TJ Sokol Pomezí ve výši 30 000 Kč
na vybudování střechy technického
zázemí ve sportovním areálu obce.
• Schvaluje podání žádosti o dotaci
od Krajského úřadu Pardubického
kraje na vybavení kuchyně v kulturním domě.
• Schvaluje zkušební provoz obecní
kanalizace od 7. 10. 2013.
• Schvaluje cenu stočného pro rok
2013 na 49,58 Kč/m3 včetně DPH.
• Schvaluje Smlouvu o převzaté vodě
k čištění mezi Obcí Pomezí a Městem Polička a VHOS, a. s. Moravská Třebová.
• Schvaluje částku 90 000 Kč na příspěvek občanům, kteří si musí zřídit vlastní přečerpávání odpadních
vod do kanalizačního řádu.

Školní rok 2012/2013 v 1. Mateřské
škole (dolní) Pomezí
Letošní horké prázdninové dny vystřídalo poněkud chladné a uplakané
září. Je to čas, kdy pro některé začíná
každoroční cesta za vzděláním, ale
také čas, kdy se již tradičně společně
ohlížíme za minulým školním rokem.
V naší mateřské škole (dolní) jsme se
loni v souladu se Školním vzdělávacím programem věnovali poznávání
živé přírody.
Velmi nám v tom pomáhala celoroční spolupráce s Mysliveckým
sdružením Nova Pomezí, jak se o tom
můžete dočíst na jiném místě tohoto

zpravodaje. Kromě toho proběhly během školního roku i další akce, zaměřené na ekologickou a environmentální výchovu. Byly to např.:
• výlet do ekocentra Paleta v Pardubicích na vzdělávací program Naší
přírodou
• úklid části lesa nad horním Pomezím, na kterém se podíleli s dětmi
i jejich rodiče
• Den stromů s ekocentrem Skřítek
Polička (Divadelní klub Polička)
• Ozvěny Dne stromů s Ing. Janečkovou (v naší MŠ)

• vzdělávací program ekocentra Pasíčka „Jak přezimují ježci“ (v naší
MŠ)
• Světový den vody s ekocentrem
Skřítek Polička (Divadelní klub Polička)
• ukázka práce s dravci na zahradě
naší MŠ
• vzdělávací program Medový den,
návštěva environmentálního centra
ve Vyškově
• celoroční péče o stromky, které jsme
s dětmi a rodiči v průběhu minulých
let vysázeli
• třídění odpadů v MŠ, sběr starého
papíru
V oblasti společensko-kulturní to
byly:
• návštěvy divadelních představení
(6x divadla Trám a Fabrika Svitavy,
2x Divadelní klub Polička, 2x Tylův
dům Polička)
• představení pantomimy Kufr (Divadelní klub Polička)
• „Z pohádky do pohádky“ - výchovný koncert České filharmonie v Pardubicích
• výstavy Jede jede mašinka, Výstava betlémů, Hody hody doprovody,
Šalamounův (nejen) Maxipes Fík,
Něco pro kluky, něco pro holky
(Centrum Bohuslava Martinů Polička); Vánoční a Velikonoční inspirace (Kult. dům Pomezí)
• veřejná vystoupení dětí (vítání občánků, výtvarná dílna pro seniory
„Podzimní stromy“ v Penzionu v Poličce, zpívání u vánočního stromu
v Pomezí, besídky na Vánoce a ke Dni
matek, jarní vystoupení „Krtek a jeho
kamarádi“ v Penzionu v Poličce)
Z dalších akcí jmenujme např.: celoroční spolupráce s SDH Pomezí
s ukázkami práce dobrovolných hasičů; bruslení na zimním stadionu
v Poličce; návštěvy dopravního hřiště
v Poličce; návštěvy 1. třídy ZŠ Pomezí a ZŠ Masarykova v Poličce; Vodní
hrátky v aquacentru v Litomyšli a Plavání pro radost v bazénu v Poličce; natáčení dětí na video – studio Roušar
Polička
Celoroční kroužky a aktivity:
• ozdravný program: saunování
a předplavecký výcvik v Poličce, každodenní sprchování dětí, odpolední odpočinek venku na terase MŠ
• kroužek Šikulové (Věra Grossmannová, Dis)

• výuka angličtiny (Bc. Tomáš Smejkal)

• tradiční prodej ovoce a moštů (4x
během roku)

Akce pro celé rodiny a širokou veřejnost:
• „Putování za rytířem Mikulášem“
– víkendová akce: Kovářův statek
v Brné s projížďkou na koních, rekreační středisko Astra v Dlouhých
Rzech, návštěva Muzea a zámku
v Novém Městě nad Metují, hledání
pokladu na hradě Potštejn
• školní výlet do ZOOparku a Dinoparku ve Vyškově
• „myslivecké“ rozloučení s budoucími prvňáčky (podrobnější informace o něm najdete na jiném místě
tohoto zpravodaje)
• rozloučení s prázdninami - zábavné
odpoledne pro rodiče a děti na školní zahradě spojené s opékáním, diskotékou v pyžamech a nocováním
v MŠ
• výtvarné dílny pro veřejnost,
o nichž jsme vás informovali v minulém zpravodaji

Jak sami můžete posoudit, je nabídka činností bohatá. Dovolte, abychom
na tomto místě poděkovali všem rodičům, sponzorům, zřizovateli i členům společenských organizací, kteří
podpořili činnost naší MŠ jak svou
osobní účastí, tak i finančně, materiálně či brigádnicky. Bez jejich přispění
bychom nebyli schopni zajistit všechny akce v takovém rozsahu a potřebné
kvalitě.
Z naší mateřské školy odešlo v září
do 1. třídy ZŠ celkem 10 dětí (jejich
fototablo jste stejně jako každý rok
mohli vidět ve výloze obchodu paní
Boháčové). Ve školním roce 2013/2014
bude 1. MŠ (dolní) navštěvovat 30 dětí,
z toho je 12 dětí předškolních. Přejeme
jim i nám všem, aby i tento školní rok
přinesl pohodu, spokojenost a spoustu
nových zážitků.
Zaměstnanci 1. Mateřské
školy Pomezí

Školní rok 2012/2013 v 2. Mateřské
škole (horní) Pomezí
V letošním školním roce bude naše
školka slavit docela „významné“ výročí. V lednu 2014 to bude už 25 let, co
jsme se přestěhovali do nově vystavěného pavilonu MŠ. Za tuto dobu prošla školkou celá řada dětí, které jsou již
dnes dospělé a vodí sem své potomky.
Do 1. třídy nám odešlo 6 dětí a dvě
další se odstěhovaly. Proto bylo přijato 8 nových dětí, čímž byla naplněna
kapacita MŠ na 28 dětí. Pro zajímavost bychom se zmínili, že v tomto
roce bude do MŠ docházet 22 chlapců
a pouze 6 dívek.
Jako každý školní rok, i ten minulý,
nám přinesl spoustu příležitostí, jak
s dětmi strávit příjemné chvíle při kulturních, společenských a školkových
akcích.
Kulturní akce:
• Divadlo JOJO – „Z lesní školky“,
„O dvanácti měsíčkách“, „Perníková chaloupka“, „Popletená pohádka“, „Vyprávění z pralesa“
• Tylův dům – „Aprílová školka Jiřího Žáčka“
• Loutkové divadlo- „O Jasánkovi“

• Muzeum Polička – „Jede, jede mašinka“, „Maxipes Fík“
• Výchovný koncert v MŠ
Společenské akce:
• Den stromů v Poličce
• Oslavy sv. Martina
• Návštěvy obou inspirací (vlastní
výrobky dětí)
• Peklo v hasičárně
• Zpívání u vánočního stromu
• Vítání občánků
• Majáles Polička
• Besídky v MŠ
Ostatní akce:
• Návštěva obvodního oddělení policie v Poličce
• Nácvik evakuace a beseda s hasiči
• Návštěva dopravního hřiště
• Knihovna
• Přednáška o zdraví a zdravém životním stylu
• Ukázka dravců – p. Šulc – společně
s I. MŠ
• Angličtina v MŠ
• Návštěva domácích farem
• Bazén
(pokr. na str. 4)
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Školní rok 2. MŠ... Loučení se školkou po myslivecku
(pokr. ze str. 3)
• Oslava MDD
• Návštěva 1. třídy
• Zápis do 1. třídy
• Pečení perníčků
• Výlet – Staré Hrady u Jičína
• Průzkum talentu dětí pro vstup do
ZUŠ
• Loučení s předškoláky

Jak jste se mohli dočíst už v posledním obecním zpravodaji, po celý minulý školní rok dětem z 1. Mateřské
školy Pomezí (dolní) s objevováním
přírodních tajů a zákonitostí vydatně
pomáhali členové MS Nova Pomezí –
Stašov. Díky jejich ochotě poznaly děti
les a jeho proměny ve všech ročních
obdobích, seznámily se s jeho obyva-

proběhlo podle staré myslivecké tradice loveckým tesákem, děti dostaly
trička s mysliveckým znakem a fotografií svých spolužáků a také další drobnosti, které ve škole upotřebí.
Stejně tak byly pasovány všechny paní
učitelky ze školky. Celý ceremoniál
byl pak zakončen slavnostním ohňostrojem.

teli i rostlinstvem, dozvěděly se, jak
může člověk přírodě pomáhat a čím
jí naopak škodí. Vyvrcholením naší
celoroční spolupráce se stalo poslední
páteční odpoledne v červnu, v němž
rodinné týmy na hřišti u horní školy
soutěžili ve znalostech o přírodě, ale
také ve zručnosti, obratnosti a taktice. Děti i jejich rodiče a prarodiče
si mohli vyzkoušet, jak dokážou nakrmit vysokou zvěř i veverky, postavit mraveniště, řezat klády a naštípat
dřevo, objevovat a rozpoznávat ukryté
přírodniny, pocvičili se v hodu šiškou
i ve střelbě, ale také zjistili, co všechno
se od myslivců za celý rok naučili a co
z toho jim v hlavách zůstalo. Vyhodnocení soutěžní části pátečního odpoledne bylo příjemnou tečkou za celým
soutěžním kláním stejně jako občerstvení, které ve formě mysliveckého
guláše a opečených klobás myslivci
zajistili. O sladkou tečku se postaraly
maminky a babičky, které pro mlsné
jazýčky připravily množství sladkých,
slaných a ovocných dobrot.
„Zlatým hřebem“ celé akce se pak
stalo rozloučení s budoucími prvňáčky. Pasování předškoláků na školáky

Příjemnou atmosféru odpoledne
a podvečera dotvářeli i spoluobčané,
kteří se na nás přišli na hřiště ke škole
podívat, a spolu s kapelou, které patřil
závěr celé akce, si večer všichni s chutí
zazpívali.
Jsme rádi, že můžeme i touto cestou
poděkovat všem členům mysliveckého sdružení Nova Pomezí, kteří našim
dětem věnovali ochotně svůj volný čas
v průběhu celého minulého školního
roku. Skvěle připravili i zmíněné závěrečné rozloučení s budoucími prvňáčky, které se pro všechny stalo jistě
nezapomenutelným zážitkem. Věříme, že naše vzájemná spolupráce tímto nekončí a že se budeme v přírodě
i ve školce potkávat i nadále.
Našim školákům popřejme šťastnou a pohodovou cestu za vzděláním
a nám všem pak hodně těch, kteří přírodu nejen využívají, ale také ji dokážou pomáhat a chránit.

Tímto bychom chtěli poděkovat za
ochotu a pomoc všech, kteří nám pomohli zajistit a splnit naše plány. Všem
dětem bychom chtěli popřát hodně
radosti, zajímavých a veselých zážitků
a samozřejmě i úspěchů v novém školním roce.
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Cenová nabídka
firmy Savos
s dodáním zdarma až domů
Šachtové dno průchozí
DN 400/150
780 Kč
Šachtová roura DN 400/1 m 435 Kč
Šachtový poklop 1,5 t DN 400 275 Kč
CENA CELKEM ZA KOMPLET
1 803 Kč s DPH
Další možné rozměry šachtové roury:
DN 400/1,5 m
650 Kč bez DPH
DN 400/2 m
870 Kč bez DPH
Roury je možné zkrátit dle Vašeho
přání na potřebnou délku.
Nabídka dalšího potřebného
materiálu
Kód
Název zboží
Kč s DPH
1721054 KG trubka 100/1 m 71.90
1721072 KG trubka 100/2 m 134.70
1721052 KG trubka 100/5 m 308.80
1721065 KG trubka 125/1 m 89.40
1721058 KG trubka 125/2 m 151.70
1721053 KG trubka 125/5 m 354.60
1721068 KG trubka 150/1 m 130.40
1721067 KG trubka 150/2 m 234.30
1721066 KG trubka 150/5 m 539.90
1721075 KG koleno 100/87 38.30
1721076 KG koleno 125/87
61.60
1721036 KG koleno 150/87
93.50
Kontaktní osoba:
Jiří Zerzánek, tel.: 603 528 961
zerzanek@savos.cz
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Za všechny spokojené děti i rodiče
ještě jednou děkují učitelky 1. MŠ Pomezí
Jana Venclová, Věra Grossmannová
a Eva Kavanová

Základní škola Pomezí v projektu „Letokruhy“
Do tohoto tříletého projektu se zapojilo celkem 24 středních a základních
škol z České republiky, Chorvatska
a Norska. V rámci tohoto projektu se
žáci a studenti naučili určovat stáří
stromů na základě letokruhů, zjišťovali, zda klimatické podmínky ovlivňují
růst stromu a kvalitu dřeva, porovnávali, zda množství srážek v daném

celou cestu by bylo zdlouhavé, tak to
zkrátím. Ze Svitav do Brna, z Brna do
Prahy, z Prahy do Osla. Z Osla po procházce v přístavu do Dalenu. Takže po
zhruba 35hodinové cestě jsme promáčení dorazili do Buoy campingu. Další
den, tedy ve středu, jsme se posilnění
snídaní dopravili k místnímu kulturnímu centru, kde jsme zhlédli prezen-

tace ostatních škol. Po obědě (kuře a la
žabí stehýnka s rýží) jsme si poslechli
další prezentace. Potom nás autobus
vyvezl do měděných dolů a po prohlídce dolů a muzea zase svezl zpět. Další
den bylo dopoledne stejné až na jeden
rozdíl Prezentovali jsme my! Ale i přes
obrovské nervy jsme to zvládli. Po obědě následovalo zakončení workshopu.
Protože jsme byli ze všech nejmladší, tak jsme dostali batoh. Odpoledne
jsme vyšli na poněkud strmý kopec.
Výhled odtamtud byl krásný. Druhý
den ráno jsme se prošli k jezeru a do
přístavu. Odpoledne jsme vyrazili do
obchodů nakupovat dárky. Po návratu
jsme si zahráli karty, pantomimu atd.
Další den nás správce campu vyvezl do
skanzenu s nejstaršími dřevěnými budovami a nejstarším kostelem v Norsku. Po vyfocení a projití muzea jsme
museli jít pěšky zpět. Pak jsme asi do
devíti hodin hledali „kešky“ a potom
šli spát. V jednu hodinu v noci nás minibus vyzvedl a zavezl do Osla. V Osle
jsme si zase prošli přístav a pak nás
čekala stejná cesta jako ta první. Celý
týden se mi moc líbil a doufám, že se
tam ještě někdy podívám.
Tereza Hladká 7. třída

Miloš Heger a Tereza Hladká přebírají cenu za nejhezčí prezentaci

roce ovlivňuje šířku letokruhu,…
První workshop proběhl v roce 2011
na chorvatském ostrově Krk, kde se
účastníci seznámili se smyslem a cílem projektu. Každá škola získala svoji
tzv. „twin school“ (partnerskou školu).
V průběhu trvání projektu probíhala
spolupráce mezi těmito školami – děti
si vyměnily e-mailové adresy a sdělovaly si svoje zážitky a zkušenosti z práce na projektu. Komunikace probíhala
v anglickém jazyce, což bylo pro děti
velmi přínosné. Od září roku 2012
proběhl druhý workshop v jihočeském
městě Písek, kde jednotlivé školy prezentovaly to, čeho bylo v předchozích
dvou letech v rámci projektu dosaženo.
U některých účastníků došlo dokonce
ke vzájemné návštěvě studentů partnerských škol. Závěrečný workshop
se konal v září tohoto roku v norském
Dalenu, kde byly prezentovány výzkumné projekty jednotlivých škol.
V pondělí 16. září v jedenáct hodin se
naše výprava ve složení Terezka Hladká, Miloš Hegr, p. uč. Báčová a pan
ředitel Králíček vydala na vlakové
nádraží do Svitav. Protože popisovat

Odpadky se doma nepálí
(pokr. ze str. 6) vypustit z komína,
což se samozřejmě v případě lokálních
topenišť neděje.
V souvislosti se zařízeními na energetické využívání odpadů se často mluví
o dioxinech, tedy vysoce toxických látkách, které jsou schopné dlouho setrvávat v životním prostředí a mají prokazatelně rakovinotvorné vlastnosti.
Tyto nebezpečné látky vznikají již při
nízkých teplotách, okolo 300°C, tedy
zejména při spalování v kamnech.
„Bohužel, myšlenka, že nás před jedovatými zplodinami ochrání zavřená
okna, je lichá. To proto, že rozptyl látek
ve vzduchu probíhá velmi rychle a tedy
nepoznáte, jestli dýcháte zdravý, nebo
jedovatý vzduch. Tyto látky se navíc do
těla mohou dostat z ovoce a zeleniny,
které pěstujete na zahradě, nebo z těl
zvířat, které chováte,“ upozorňuje na
rizika domácího spalování Martin Lochovský.

Naproti tomu dioxinové filtry v zařízeních na energetické využití odpadů
zachycené dioxiny rozkládají na neškodné sloučeniny a brání tak tomu,
aby se jakkoliv dostávaly do životního
prostředí.
Ti, kdo ve svých domovních kotlích
pálí odpad, by měli být sankcionováni.
Sankce by se měly v budoucnosti dotknout těch, kteří opakovaně poruší
zákon spalováním odpadu, jakým jsou
například pneumatiky nebo plasty,
a svým konáním tak přímo ohrožují
zdraví a životy svých sousedů včetně
dětí.
Zdravotní následky domácího spalování jsou nasnadě, i když může trvat
dlouho, než se projeví. A tak se nebojte domáhat se svého práva na čistý
vzduch, ať již ve světě vládne jakákoliv
krize.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE,
RECYCLE“ není jenom heslo!
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Odpadky se
doma nepálí
S příchodem sychravých podzimních dní se obce často začínají halit do
zvláštně páchnoucí mlhy, která se valí
z komínů některých domů. Typické je
to zejména pro málo plynofikované
obce, ale v souvislosti se zdražováním
plynu a jiných ušlechtilých energií se
tento trend objevuje i v ostatních obcích.

Zdroj: idnes.cz

„Domácí spalování odpadů je jedním
z nejméně ohleduplných způsobů chování k okolí vůbec. V době, kdy celá
řada lidí brojí a protestuje proti spalovnám komunálního odpadu, správně nazývaným zařízení na energetické
využití odpadů (ZEVO), je spalování
odpadů v domácích topeništích často
mlčky přehlíženo,“ říká manažer pro
druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, Martin Lochovský. Může za to
i nedostatečná legislativa, která není
schopná v praxi postihovat takové
případy. Přitom při spalování odpadů
v kamnech se uvolňuje několikanásobně vyšší množství škodlivin, než
při spalování odpadů v zařízeních na
energetické využívání odpadů, která jsou k tomuto účelu konstruovaná
a která pracují s mnohem vyššími teplotami, než jakých je možné dosáhnout
v domácích kamnech. Vzniklé spaliny
jsou několikanásobně čištěny před
tím, než je možné je (pokr. na str. 5)

Hasičům za výjezd platit nebudete
Od 1. září 2013 vstoupil v platnost nový zákon o pojišťovnictví.
Bohužel, jak je v Česku
zvykem, většina médií
o této skutečnosti informuje velmi
bulvárně ve stylu „budete platit hasičům“. To však není pravda.
Pro vás jako pro občany se touto
úpravou zákona prakticky nic nemění. Nebudete platit hasičům za to,
že vám přijedou uhasit dům, že vás
budou vyprošťovat z havarovaného
vozu ani za to, že vám sundají kočku ze stromu nebo vytáhnou psa ze
studny. Už doposud fungovala praxe,
kdy Hasičský záchranný sbor účtoval pojišťovnám platbu za provádění
tzv. likvidačních prací u dopravních
nehod. To znamená práce typu úklid
vozovky, zasypání uniklých provozních náplní, uvolnění komunikace
a podobně.
Opět zdůrazňujeme, že fakturu hasiči neposílali řidiči, ale jeho pojišťovně (resp. pojišťovně viníka), která
částku uhradila z povinného ručení.
Likvidační práce vymezené v zákoně jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou
událostí, přičemž následky se rozumí
účinky (dopady) působící na osoby,
zvířata, věci a životní prostředí. Jsou
to činnosti, které je nutno vykonat
bez zbytečného odkladu tak, aby
složky integrovaného záchranného
systému mohly opustit místo zásahu
a nebo ho předat k dalšímu užívání,
případně k provedení obnovovacích
prací a ukončit zásah.
Můžeme se samozřejmě bavit o tom,
že pojišťovna pak onomu řidiči „sebrala bonusy“ či upravila výši pojistného, ale to je běžná praxe u všech
nehod a s hasiči přímo nesouvisí.
A právě ve výše uvedené praxi se
pro občany vůbec nic nemění. V médiích se často dočtete o jakési částce
5 600 za každou započatou hodinu
zásahu. To je nově pevně stanovená
paušální částka za zásah hasičů. Shrnuto a podtrženo – pro řidiče, který
způsobí dopravní nehodu od 1. září,
je praxe v souvislosti s účtováním
poplatku za likvidační práce napros-

to stejná jako doposud. Co se změní
(zjednoduší), je jen způsob, jakým
budou hasiči svoji práci účtovat pojišťovně.
Záchranné práce, tedy např. výše
uváděné vyproštění z havarovaného vozu, předlékařská první pomoc
a další, které přímo souvisejí se záchranou života a zdraví (i zvířat), popřípadě majetku, zůstávají zdarma.
Jiná věc je úmysl (žhářství, falešné
oznámení o uložení bomby apod.),
u toho lze tento zbytečný výjezd viníkovi i naúčtovat.
Zdůrazňujeme, že toto lze aplikovat na úmysl, ne na případ, kdy vidíte
z lesa kouř a přivoláte hasiče, kteří
zjistí, že se nejedná o požár. V tomto
případě vaše volání nebylo úmyslně
falešné a nikdo vás za něj postihovat
nebude.
Preventista SDH Pomezí
Miloš Baláš

Městská
hokejová liga
Dovolte mi krátce zhodnotit uplynulý ročník MHL 2012/13. V tomto
ročníku jsme nakonec obsadili velmi
pěkné 3. místo a toho si velmi vážíme,
přestože jsme dohrávali zbytek sezóny s mnoha zraněnými hráči.
Myslím si, že naše výkony jsou na
vysoké úrovni, protože za 8 odehraných sezón v MHL jsme nikdy neskončili hůře než na 4. místě. Zároveň
bych chtěl poděkovat všem sponzorům a divákům, kteří nás podporují
v našich utkáních. Zachovejte nám
přízeň i v dalším ročníku 2013/14.
Dále bych Vás chtěl informovat o nadcházející sezóně MHL
2013/14. Dojde k menším změnám
v našem týmu (ukončení kariéry,
zranění). Můžete se tak těšit na nové
tváře.
Děkuji
Vedoucí mužstva
Petr Sedliský

Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starostka 461 729 804, telefon účetní 461 729 179, mobil starostka 731 612 038, fax 461 729 179
www.obecpomezi.cz, e-mail: obecpomezi@seznam.cz
Povoleno pod č. j. 100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou cenzurou tisku.
Vytiskla Tiskárna Polička, grafická úprava a sazba -jkd6

